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  يتع11ين عل11ى أھ11ل العل11م م11ن المعلم11ين والمتعلم11ين أن يجعل11وا 
  أس11اس أم11رھم، ال11ذي يبن11ون علي11ه حرك11اتھم وس11كناتھم ا9خ11�ص 

تق11رب إل11ى هللا بھ11ذه العب11ادة، الت11ي ھ11ي أج11ل العب11ادات الكام11ل وال
وأكملھا وأنفعھا وأعمھا، ويتفقدوا ھذا اHصل الجليل ف1ي ك1ل دقي1ق 

  .من أمرھم وجليل

فإن درس1وا أو دارس1وا، أو بحث1وا أو ن1اظروا، أو أس1معوا أو 
اس111تمعوا، أو كتب111وا أو حفظ111وا، أو ك111رروا دروس111ھم الخاص111ة، أو 

يرھ11ا الكت11ب اHخ11رى، أو جلس11وا مجل11س راجع11وا عليھ11ا أو عل11ى غ
عل11م، أو نقل11وا أق11دامھم لمج11الس العل11م، أو اش11تروا كتب11اً أو م11ا يع11ين 
على العلم، كان ا9خ�ص V واحتساب أج1ره وثواب1ه م�زم1اً لھ1م، 
ليص11ير اش11تغالھم كل11ه قرب11ة وطاع11ة وس11يراً إل11ى هللا وإل11ى كرامت11ه، 

سلك طريق1اً يل1تمس في1ه  من«: وليتحققوا بقوله صلّى هللا عليه وسلّم
  علم1111111111111111111اً س1111111111111111111ھل هللا ل11111111111111111111ه طريق1111111111111111111اً إل11111111111111111111ى 

  .(1)» الجنة

فك11ل طري11ق حس11ي أو معن11وي يس11لكه أھ11ل العل11م يع11ين عل11ى 
  .العلم أو يحصله فإنه داخل في ھذا

  ثم بعد ھذا يتع1ين الب1داءة ب1اHھم ف1اHھم م1ن العل1وم الش1رعية 
  يل ھ1ذه الجمل1ة مع1روف، وما يعين عليھا من علوم العربي1ة، وتفص1

  وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوص1ل إل1ى المطل1وب ال1ذي قص1ده، 
وأن ينتقي م1ن مص1نفات الف1ن ال1ذي يش1تغل في1ه أحس1نھا وأوض1حھا 
وأكثرھا فائدة، ويجعل جل ھم1ه واش1تغاله ب1ذلك الكت1اب حفظ1اً عن1د 
ا9مك111ان، أو دراس111ة تكري111ر، بحي111ث تك111ون المع111اني معقول111ة ل111ه 

b يزال يكرر ما مر عليه ويعيده محفوظة، ثم.  

وعل11ى المعل11م أن ينظ11ر إل11ى ذھ11ن الم11تعلم وق11وة اس11تعداده أو 
ضعفه، ف� يدعه يشتغل بكتاب b يناس1ب حال1ه؛ ف1إن ھ1ذا م1ن ع1دم 
النص11ح، ف11إن القلي11ل ال11ذي يفھم11ه ويعقل11ه خي11ر م11ن الكثي11ر ال11ذي ھ11و 
عرض111ة لع111دم الفھ111م والنس111يان، وك111ذلك يلق111ي إلي111ه م111ن التوض111يح 
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ري11ر لدرس11ه بق11در م11ا يتب11ع فھم11ه 9دراك11ه، وb يخل11ط المس11ائل والتق
بعضھا ببعض، وb ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر 
حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه َدَرٌك للسابق وليت1وفر فھم1ه عل1ى 

  .ال�حق

فأما إذا أدخل المس1ائل بعض1ھا ب1بعض قب1ل فھ1م الم1تعلم فإن1ه 
فھ1م ال�ح1ق، ث1م تت1زاحم علي1ه المس1ائل سبب 9ضاعة اHول وع1دم 

التي لم يحققھا فَيََملُّھا ويضيق عطنه عن العود إليھ1ا، ف1� ينبغ1ي أن 
  .يھمل ھذا اHمر

وعلى المعل1م النص1ح للم1تعلم بك1ل م1ا يق1در علي1ه م1ن التعل1يم 
والص11بر عل11ى ع11دم إدراك11ه، وعل11ى ع11دم أدب11ه وجفائ11ه، م11ع ش11دة 

H ،ن المتعلم له حق على المعلم حرصه على ما يقّومه ويحسن أدبه
  حي111111111111111111111111111111111111111111ث أقب111111111111111111111111111111111111111111ل عل111111111111111111111111111111111111111111ى 

  دون غي1ره،  (1)العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توج1ه للم1تعلم 
  وحي11ث ك11ان م11ا يحمل11ه م11ن العل11م ھ11و ع11ين بض11اعة المعل11م يحفظھ11ا 
  وينميھ111ا، ويطل111ب بھ111ا المكاس111ب الرابح111ة، فھ111و الول111د الحقيق111ي 

يَِرثُن1ِي { }فَھَْب لِي ِم1ْن ل1َُدْنَك َولِي1ًّا{{: الوارث له، قال تعالىللمعلم 
  ] .6ـ  5: مريم[ }}َويَِرُث ِمْن آِل يَْعقُوبَ 

والم11راد وراث11ة العل11م والحكم11ة، ف11المعلم مث11اب م11أجور عل11ى 
نف11س تعليم11ه، س11واء فھ11م أو ل11م يفھ11م، ف11إذا فھ11م م11ا علم11ه وانتف11ع ب11ه 

رياً للمعلم ما دام ذلك النف1ع متسلس1�ً بنفسه ونفع غيره كان أجراً جا
متص11�ً، وھ11ذه تج11ارة بمثلھ11ا يتن11افس الموفق11ون، فعل11ى المعل11م أن 
يسعى سعياً شديداً في إيجاد ھ1ذه التج1ارة وتنميتھ1ا، فھ1ي م1ن عمل1ه 

ُموا {{: وآثار عمله، قال تعالى إِنَّا نَْحُن نُْحيِي اْلَمْوتَى َونَْكت1ُُب َم1ا ق1َدَّ
م1ا : ما باشروا عمل1ه، وآث1ارھم: ، فما قدموا] 12: يس[ }}َوآثَاَرھُمْ 

  .ترتب على أعمالھم من المصالح والمنافع أو ضدھا

وليرغ11ب الم11تعلَم بك11ل طري11ق وb يُمل11َّه باش11تغاله بم11ا يعس11ر 
  .على فھمه من أنواع العلوم ومفرداتھا
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وعل11ى الم11تعلم أن ي11وقر معلم11ه ويت11أدب مع11ه حس11ب م11ا يق11در 
  :العام والخاصعليه لما له من الحق 

أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، 
فحق11ه عل11ى الن11اس ح11ق المحس11نين، وb إحس11ان أعظ11م وأنف11ع م11ن 
إحسان من يرشد الناس Hمر دينھم، ويعلمھم ما جھلوا وينبھھم لم1ا 
عنه غفلوا، ويحص1ل بس1بب ذل1ك م1ن الخي1ر، وانقم1اع الش1ر ونش1ر 

النافعة، ما ھو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من  الدين والمعارف
  .بعدھم من ذريتھم وغيرھم

فل11وb العل11م ك11ان الن11اس كالبھ11ائم ف11ي ظلم11ة يتخبط11ون، وف11ي 
غ11يھم يعمھ11ون، فھ11و الن11ور ال11ذي يھت11دى ب11ه ف11ي الظلم11ات، والحي11اة 

  .للقلوب واHرواح والدين والدنيا

يرش1دھم لم1ا والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينھم و
فم1ن ك1ان . ينتابھم مما ھم مضطرون إلي1ه، b خي1ر ف1ي ا9قام1ة في1ه

ھ11ذا إحس11انه وأث11ره كي11ف b يج11ب عل11ى ك11ل مس11لم محبت11ه وت11وقيره 
  والقيام بحقوقه؟

وأم111ا حق111ه الخ111اص عل111ى الم111تعلم فَلَِم111ا بذل111ه م111ن تعليم111ه، 
والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعل1ى ال1درجات، فل1يس نف1ع 

Hب11اء واwمھ11ات نظي11راً لنف11ع المعلم11ين والم11ربين للن11اس، بص11غار ا
العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتھم وص1فوة أفك1ارھم ف1ي تفھ1يم 
المسترش11دين بك11ل طري11ق ووس11يلة يق11درون عليھ11ا، وإذا ك11ان م11ن 
أحسن إلى ا9نسان بھديَّة مالية ينتفع بھا، ثم تذھب وتزول، ل1ه ح1ق 

ن بھ11دايا العل11م الن11افع الكثي11رة كبي11ر عل11ى المحس11ن إلي11ه، فم11ا الظ11
المتنوع11ة؛ الب11اقي نفعھ11ا م11ا دام العب11د حي11اً وبع11د ممات11ه المتسلس11ل 
بحسب حال تلك الھدايا، فحينئٍذ يعرف حقه وي1وقره ويحس1ن اHدب 

  .معه

وb يخ11رج ع11ن إش11ارته وإرش11اده، ول11يجلس ب11ين يدي11ه متأدب11اً 
، وإذا ويظھ11ر غاي11ة حاجت11ه إل11ى علم11ه، وي11دعو ل11ه حاض11راً وغائب11اً 

أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم ف� يظھر له أنه ق1د عرف1ه قب1ل ذل1ك وإن 
كان عارفاً له، بل يص1غي إلي1ه إص1غاء المتطل1ب بش1دة إل1ى الفائ1دة، 
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فكي111ف بم111ا b يعرف111ه؟ ولھ111ذا ك111ان ھ111ذا اHدب ! ھ111ذا فيم111ا يعرف111ه؟
مستحس1ناً م1ع ك1ل أح1د ف11ي العل1وم والمخاطب1ات ف1ي اHم1ور الديني11ة 

  .والدنيوية

ا أخط11أ المعل11م ف11ي ش11يء فلينبھ11ه برف11ق ولط11ف بحس11ب وإذ
المق11ام، وb يق11ول ل11ه أخط11أت أو ل11يس اHم11ر كم11ا تق11ول، ب11ل ي11أتي 
بعبارة لطيفة يدرك بھا المعلم خطأه من دون أن يتشوش قلب1ه، ف1إن 
ھذا من الحقوق ال�زمة، وھو أدع1ى للوص1ول إل1ى الص1واب، ف1إن 

يمن11ع م11ن تص11ور ال11رد ال11ذي يص11حبه س11وء اHدب وانزع11اج القل11ب 
  .الصواب ومن قصده

وكم11ا أن ھ11ذا bزم عل11ى الم11تعلم، فعل11ى المعل11م إذا أخط11أ أن 
يرجع إلى الحق، وb يمنعه قوٌل قال1ه ث1م رأى الح1ق ف1ي خ�ف1ه م1ن 
مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن ھذا ع�مة ا9نص1اف والتواض1ع 
للح11ق، فالواج11ب اتب11اع الص11واب س11واء ج11اء عل11ى ي11د الص11غير أو 

  .بيرالك

ومن نعمة هللا على المعلم أن يجد من ت�ميذه من ينبھه عل1ى 
خطائه ويرشده إلى الصواب، وي1زول اس1تمراره عل1ى جھل1ه، فھ1ذا 
يحتاج إل1ى ش1كر هللا ث1م إل1ى ش1كر م1ن أج1رى هللا الھ1دي عل1ى يدي1ه 

  .متعلماً أو غيره

: ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لم1ا b يعلمون1ه
ه أعلم، ول1يس ھ1ذا بن1اقص Hق1دارھم، ب1ل ھ1ذا مم1ا يزي1د هللا ورسول

  .قدرھم، ويستدل به على دينھم وتحّريھم للصواب

  .وفي توقفه عما b يعلم فوائد كثيرة

  .أن ھذا ھو الواجب عليه: منھا

b أعلم، فما أسرع ما يأتي1ه عل1م، : أنه إذا توقّف وقال: ومنھا
لمتعلم إذا رأى معلم1ه ذلك إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن ا

توقف جدَّ واجتھد في تحصيل علمھا وإتحاف المعلم بھا، فما أحسن 
  .ھذا اHثر
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أن11ه إذا توق11ف عم11ا b يع11رف ك11ان دل11ي�ً عل11ى ثقت11ه : ومنھ11ا
وإتقانه فيما يج1زم ب1ه م1ن المس1ائل، كم1ا أن م1ن ع1رف من1ه ا9ق1دام 

ي1تكلم ب1ه،  على الك�م فيما b يعلم كان ذلك داعياً للريب في ك1ل م1ا
  .حتى في اHمور الواضحة

أن المعلم إذا رأى من1ه المتعلم1ون توقف1ه عم1ا b يعل1م : ومنھا
كان ذلك تعليم1اً لھ1م وإرش1اداً إل1ى ھ1ذه الطريق1ة الحس1نة، واbقت1داء 

  .باHحوال واHعمال أبلغ من اbقتداء باHقوال

ومما يعين على ھذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلم1ين ب1اب 
من11اظرة ف11ي المس11ائل واbحتج11اج عليھ11ا، وأن يك11ون القص11د واح11د ال

وھ11و اتب11اع م11ا رجحت11ه الحج11ة واHدل11ة، فإن11ه إذا جع11ل ھ11ذا اHم11ر 
نصب عينيه وأعينھم تنورت اHفكار، وعرف1ت المئآخ1ذ والب1راھين 
واتبع111ت الحق111ائق، وك111ان القص111د اHص111لي وتوابع111ه معرف111ة الح111ق 

  .واتباعه

ق111وال والق111ائلين؛ وھ111و أن والح111ذر الح111ذر م111ن التعص111ب ل�
أو قال11ه م11ن  (1)يجع11ل القص11د م11ن المن11اظرة نص11ر الق11ول ال11ذي قال11ه 

يعظم1ه، ف11إن التعص11ب ُم11ْذِھٌب ل�خ11�ص مزي11ل لبھج11ة العل11م، ُمْع11ٍم 
كم1ا أن ا9نص1اف ھ1و زين1ة . للحقائِق، فاتح Hبواب الخصام والحقد

  .ا9خ�ص والنصح والف�ح العلم، وعنوان

وليحذر ِمْن طلب العلم ل�غراض الفاسدة والمقاص1د الس1يئة؛ 
، أو أن يك1ون ل1ه وس1يلة (2)من المباھاة والمماراة والرياء والس1معة 

حال أھل العلم ال1ذين  إلى اHغراض الدنيوية والرئاسة، فليست ھذه
ھم أھله في الحقيقة، ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه الس1يئة 

  .أو رياء أو سمعة فليس له في اwخرة من خ�ق

ومن أعظم ما يتعين على أھل العلم اbتصاف بما ي1دعو إلي1ه 
العلم من اHخ1�ق واHعم1ال والتعل1يم، فھ1م أح1ق الن1اس باbتص1اف 

لتخل11ي م1ن ك11ل خل1ق رذي1ل، وھ11م أول1ى الن11اس ب1اHخ�ق الجميل1ة وا
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بالقيام بالواجبات الظاھرة والباطن1ة وت1رك المحرم1ات، لم1ا تمي1زوا 
به من العلم والمعارف، التي لم تحصل لغيرھم، وHنھم قدوة الناس 
ف11ي أم11ورھم وHن11ه يتط11رق إل11يھم م11ن اbعت11راض والق11وادح عن11دما 

  .لى غيرھميتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إ

؛ ف11إن (1)وأيض11اً فك11ان الس11لف يس11تعينون بالعم11ل عل11ى العل11م 
عمل به استقر ودام ونمى وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذھب 
أو ع11دمت بركت11ه، ف11روح العل11م وحيات11ه وقوام11ه إنم11ا ھ11و بالقي11ام ب11ه 

bعم�ً وتخلقاً وتعليماً ونصحاً، و Vبا bقوة إ bحول و.  

وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلم1اً وتعليم1اً، ف1إذا 
حھا وأوصلھا إل1ى إفھ1ام المتعلم1ين بك1ل  شرع المعلم في مسألة وضَّ
ما يقدر عليه من التعبير وضرب اHمثال والتصوير والتحري1ر، ث1م 

وb ي1دع b ينتقل منھا إلى غيرھا قب1ل تحققھ1ا وتفھيمھ1ا للمتعلم1ين، 
المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع 
آخر حتى يُْحِكُموه ويفھموه، فإن الخروج من الموض1وع إل1ى غي1ره 
قب11ل اbنتھ11اء من11ه يش11وش ال11ذھن ويح11رم الفائ11دة ويخل11ط المس11ائل 

  .بعضھا ببعض

وينبغ11ي تعاھ11د محفوظ11ات المتعلم11ين ومعلوم11اتھم با9ع11ادة 
حث على المذاكرة والمراجع1ة وتك1رار ال1درس، ف1إن واbمتحان وال

ال111تعلم بمنزل111ة الغ111رس ل�ش111جار، وال111درس والم111ذاكرة وا9ع111ادة 
  .بمنزلة السقي لھا وإزالة اHشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام

وكم11ا أن عل11ى الم11تعلم ت111وقير معلم11ه واHدب مع11ه، فك111ذلك 
فالصحبة في طل1ب . أقرانه في التعلم معه عليه توقيرھم واحترامھم

العل11م تجم11ع حقوق11اً كثي11رة؛ Hن لھ11م ح11ق اHخ11ّوة والص11حبة، وح11ق 
اbحترام لما ق1اموا ب1ه م1ن اbش1تغال بم1ا ي1نفعھم وينف1ع الن1اس وھ1و 
اbنتم11اء إل11ى معلمھ11م، وأنھ11م بمنزل11ة أوbده، وح11ق لنف11ع بعض11ھم 

 ً   .بعضا
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ولھ1ذا ينبغ11ي أن b ي1دع ممكن11اً يق1در علي11ه م1ن نف11ع م1ن يق11در 
نفع1ه م1نھم م1ن تعليم1ه م1ا يجھ1ل، والبح1ث مع1ه للتع1اون عل1ى  على

الخير وإرش1اده لم1ا في1ه نفع1ه، وينبغ1ي أن يك1ون اجتم1اعھم ف1ي ك1ل 
وقت غنيمة ي1تعلم في1ه القاص1ر مم1ن ھ1و أع1� من1ه، ويعل1م الع1ارف 
غي111ر الع111ارف، ويتط111ارحون المس111ائل النافع111ة، وليجعل111وا ھمھ111م 

ن اbش11تغال بالن11اس مقص11وراً عل11ى م11ا ھ11م بص11دده، وليح11ذروا م11
  .والتفتيش عن أحوالھم والعيب لھم، فإنه إثم حاضر

والمعص11ية م11ن أھ11ل العل11م أعظ11م م11ن غي11رھم، Hن الحج11ة 
عل11يھم أق11وم، وHن غي11رھم يقت11دي بھ11م، وم11ن ك11ان طبع11ه الش11ر م11ن 
غي11رھم جعلھ11م حج11ة ل11ه، وHن اbش11تغال بالن11اس يض11يع المص11الح 

  .علم ونورهالنافعة والوقت النفيس ويذھب بھجة ال

واعل11م أن القناع11ة باليس11ير م11ن ال11رزق واbقتص11اد ف11ي أم11ر 
المعيش11ة مطل11وب م11ن ك11ل أح11د، b س11يما المش11تغلون ب11العلم، فإن11ه 
ك11المتعين عل11يھم، Hن العل11م وظيف11ة العم11ر كل11ه أو معظم11ه، فمت11ى 
زاحمته اHشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بسبب ذل1ك، 

اHش1غال الدنيوي1ة  (1)العوام1ل لخص1ر  واbقتصاد والقناعة من أكبر
  .وإقبال المتعلم على ما ھو بصدده

ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافع1ة بحس1ب 
ا9مك11ان، حت11ى ل11و تعل11م ا9نس11ان مس11ألة وبثھ11ا ك11ان ذل11ك م11ن برك11ة 

ه الن11اس عن11ك، فم11ن ش11ح بعلم11ه العل11م، وHن ثم11رات العل11م أن يأخ11ذ
مات علمه بموته، وربما نسيه وھو حي، كما أن من بث علمه ك1ان 

  .له حياة ثانية وحفظاً لما علمه وجازاه هللا بحسب عمله

ومن أھم م1ا يتع1ين الس1عي ف1ي جم1ع كلم1تھم وت1أليف القل1وب 
عل11ى ذل11ك، وحس11م أس11باب الش11ر والع11داوة والبغض11اء بي11نھم، وأن 

ر نص1ب أعي1نھم وغاي1ة يس1عون إليھ1ا بك1ل طري1ق، يجعلوا ھذا اHم
Hن المطلوب واحد والقصد واح1د، والمص1لحة مش1تركة، فيحقق1ون 
ھ11ذا اHم11ر بمحب11ة ك11ل م11ن ك11ان م11ن أھ11ل العل11م وم11ن ل11ه ق11دم في11ه أو 

                                                 
1� 56� ���� ��2�'  1�! � 700'��� -8 ���. 
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اشتغال أو نفع، وb يدعون اHغراض الفاسدة تملكھ1م وتم1نعھم م1ن 
عض11ھم ع11ن ھ11ذا المطل11وب الجلي11ل، فيح11ب بعض11ھم بعض11اً، وي11ذب ب

بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفاً عن اwخر، ويبرھن1ون 
 b ئ1ت�فbمور الجزئية الت1ي ت1دعو إل1ى ض1د المحب1ة واHعلى أن ا

  .تقدم على اHصول الكلية التي فيھا جمع الكلمة

وb ي11دعون أع11داء العل11م م11ن الع11وام وغي11رھم يتمكن11ون م11ن 
تحقيق ھذا المقصد الجليل  إفساد ذات بينھم وتفريق كلمتھم، فإن في

 bيحصى، ول1و ل1م يك1ن في1ه إ b والقيام به من المنافع والمصالح ما
  .أن ھذا ھو الدين الذي حث الشارع عليه بكل طريق

وأعظم من يلزمه القيام به أھله، وHنه من أعظم اHدلة عل1ى 
النص111ح وا9خ111�ص ال111ذين ھم111ا قط111ب ال111دين وروح111ه، وإن بھ111ذا 

بأنه من أھل العلم ال1ذين ھ1م أھل1ه ال1ذين ورد  الوصف يتصف العبد
ف111ي الكت111اب والس111نة م111ن م111دحھم والثن111اء عل111يھم م111ا b يتس111ع ھ111ذا 

  .الموضع لذكره

وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتن1وع طرق1ه م1ا 
ھو مشاھد، فإن أھل العلم إذا كانت طريقتھم واح1دة تمك1ن أن ي1تعلم 

، وإذا كان11ت ك11ل طائف11ة بعض11ھم م11ن بع11ض، ويعل11م بعض11ھم بعض11اً 
م11نھم منزوي11ة ع11ن اHخ11رى منحرف11ة عنھ11ا انقطع11ت الفائ11دة وح11ل 
محلھ11ا ض11دھا، وحص11ل التعص11ب وال11بغض والتفت11يش ع11ن عي11وب 
الطائف11ة اHخ11رى وأغ�طھ11ا، وك11ل ھ11ذا من11اف لل11دين والعق11ل، ولم11ا 

  .يتعين على أھل العلم ولما كان عليه السلف الصالح

ي11ده والقي11ام بعبوديت11ه ظ11اھراً ف11الموفق تج11ده ناص11حاً V بتوح
وباطن11اً، ب11إخ�ص واحتس11اب وتكمي11ل لھ11ا بحس11ب ُوْس11ِعه، ناص11حاً 
لكتاب هللا با9يمان بما اشتمل عليه، وا9قب1ال عل1ى تعلم1ه وتعل1م م1ا 
يتعل11ق ب11ه ويتف11رع عن11ه م11ن عل11وم الش11ريعة كلھ11ا، ناص11حاً لرس11وله 

حبت1ه با9يمان بكل م1ا ج1اء ب1ه م1ن أص1ول ال1دين وفروع1ه وتق1ديم م
عل11ى ك11ل محب11ة بع11د محب11ة هللا تع11الى، وتحقي11ق متابعت11ه ف11ي ش11رائع 
ال111دين الظ111اھرة والباطن111ة، ناص111حاً Hئم111ة المس111لمين م111ن وbتھ111م 
وعلمائھم ورؤسائھم في محبة الخير لھم والسعي في إع1انتھم علي1ه 
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قوbً وفع�ً، ومحب1ة اجتم1اع الرعي1ة عل1ى ط1اعتھم وع1دم مخ1الفتھم 
المسلمين، يحب لھ1م م1ا يح1ب لنفس1ه ويك1ره  الضارة، ناصحاً لعامة

لھم ما يكره لنفسه، ويصدق ظاھره باطن1ه، وأقوال1ه أفعال1ه، وي1دعو 
  .إلى ھذا اHصل القويم والصراط المستقيم

فنس11أل هللا الك11ريم أن يرزقن11ا حب11ه وح11ب م11ن يحب11ه، وح11ب 
العم11ل ال11ذي يقربن11ا إل11ى حب11ه، ويھ11ب لن11ا م11ن لدن11ه رحم11ة إن11ه ھ11و 

  .الوھاب

  .هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلَّى

  

 عب11د ال11رحمن ب11ن ناص11ر: قي11ر إل11ى رب11هق11ال ذل11ك وكتب11ه الف
محمد بن س1ليمان  :سعدي، ونقله من خط المؤلف الفقير إلى موbهال

  .بن عبد العزيز آل بسام

  ھـ1412ذي الحجة عام  1بتاريخ 
 


